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Estamos felizes
com sua visita!

Olá!

Para que nosso relacionamento seja sempre baseado em
conﬁança e transparência, é muito importante que você
ﬁque por dentro de como agimos com respeito à sua
privacidade.
Assim, por favor, dê uma olhada no que a nossa Política de
Privacidade fala sobre o assunto. Nela, vamos explicar a
você como fazemos o tratamento dos dados pessoais que
você nos informa ao navegar pelo nosso site e nossas
páginas de conteúdo, e o quanto isso nos ajuda a oferecer a
você uma experiência única, individual e personalizada.
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😔 Porém, caso você discorde dos termos desta
Fazemos o possível para
que o uso de nosso site e
nossas páginas de
conteúdo seja o mais rico
e interessante para você!

Política, infelizmente vamos ter que parar de nos
relacionar - recomendamos que deixe de navegar
pelo nosso site.

😃

Agora, caso você esteja de acordo com a
nossa Política e deseje continuar interagindo
conosco, basta clicar no botão “aceitar” e iniciar
assim um rico relacionamento com a gente!
Aceitando nossa Política de Privacidade você
consente (de modo livre, informado e inequívoco)
com todos os termos deste documento, tudo bem?
Caso tenha qualquer dúvida ou queira nos dar algum
feedback, entre em contato com a gente pelo e-mail
dpo@cesar.org.br.
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Antes de
mais nada…
É importante que você saiba que
respeitamos a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) que garante a você
vários direitos sobre seus dados
pessoais. Assim, buscamos adotar as
melhores práticas para proteger os
dados que você compartilha conosco.

Em respeito aos princípios da LGPD, temos com
você três compromissos fundamentais:

👉

Só vamos pedir os dados pessoais que
forem estritamente necessários à ﬁnalidade
informada;

👉

Não compartilhamos seus dados pessoais
com terceiros, salvos aqueles mencionados
na página de cadastro (quando for o caso);

👉

Respeitamos seus direitos de titular desses
dados e nos comprometemos a excluir seus
dados da nossa base a qualquer momento,
mediante sua solicitação para o e-mail
dpo@cesar.org.br.

4

Como os seus dados
são coletados?
📝 Por meio de formulários:
Ao longo do nosso relacionamento, podemos te
pedir algumas informações como nome,
telefone, e-mail, cargo e empresa em que trabalha
(dentre outras informações), utilizando-se das
bases legais do Consentimento ou do Legítimo
Interesse do Controlador. Se você desejar, poderá a
qualquer momento requerer que elas sejam
excluídas de nossas bases mediante solicitação
para o e-mail dpo@cesar.org.br ; e

🍪 Por meio de cookies:
São pelos cookies que coletamos informações
técnicas sobre a sua navegação em nosso site,
como: o IP do dispositivo, sua geolocalização e o
navegador usado para o acesso. Essas
informações servem para que a gente conﬁrme
que é você mesmo que nos visita e com isso,
oferecermos a você conteúdo relevante, uma
navegação mais personalizada e facilitar seu
acesso aos nossos conteúdos. Vale ressaltar que
só os cookies essenciais para essa ﬁnalidade
estarão ativos, ok? Mas você pode gerenciá-los
diretamente do seu navegador se quiser deixar
sua navegação anônima ou mais personalizada.
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E para quê usamos
seus dados pessoais?
✔

Adaptar alguns aspectos do nosso
site ao seu gosto, para lhe oferecer
uma melhor experiência de uso;

✔

Divulgar oportunidades de vagas em
nossos processos seletivos;

✔

Identiﬁcar suas preferências e com
isso criar novas ofertas e conteúdos
que sejam do seu interesse;

✔

Entrar em contato com você para
compartilhar conteúdos relevantes
que possam ser do seu interesse;

✔

Compartilhar com você nossas
novidades, ações, ofertas, eventos e
campanhas;

✔

Iniciar uma jornada de
relacionamento com você e talvez,
identiﬁcar oportunidades para você
se tornar nosso cliente ou parceiro.
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Mas em que
base legal nos
apoiamos?
Caso você já seja nosso parceiro ou cliente,
podemos usar a base legal do legítimo
interesse do controlador; já se você está nos
visitando, ou buscando conteúdos no nosso
site, usaremos a base legal do consentimento.
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E quando precisamos
compartilhar seus
dados pessoais?
Só compartilhamos seus dados pessoais quando
estritamente necessário, por conta de plataformas
ou parceiros que utilizamos para gerar conteúdos
mais relevantes para você.
Este compartilhamento levará em conta as bases
legais já mencionadas, assim como a base
“obrigação legal”, ou “processo judicial” (no caso do
item 4 a seguir). Na prática, isto acontece nos
seguintes casos:

1.

RD Station: ferramenta que usamos para enviar
e-mails a você, contendo nossos conteúdos;

2.

SalesForce: plataforma de relacionamento com
o cliente que utilizamos, na qual armazenamos
dados sobre propostas, contratos e demais
informações sobre clientes e parceiros (já
formalizados ou potenciais);

3.

Parceiros do CESAR: organizações que são
parceiras do CESAR na construção de estudos,
pesquisas e outros conteúdos de forma pontual
em campanhas especíﬁcas - nesses casos você
sempre será informado no ato do seu cadastro
quando for o caso de compartilharmos os seus
dados com esses parceiros;
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4. Empresas Terceirizadas: Empresas
contratadas pelo CESAR para realizar a
manutenção do nosso site - estes se
responsabilizam por não utilizar os seus dados
para qualquer ﬁm;
5. Autoridades Competentes: nos termos
previstos na legislação brasileira e unicamente
mediante determinação judicial ou administrativa
de ente público.

Mesmo que precisemos
compartilhar seus dados
pessoais, as pessoas que
tiverem acesso a eles se
comprometerão a cumprir
rigorosamente os termos
desta política.
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E por quanto tempo
vamos reter seus dados?
Seus dados pessoais serão mantidos por nós pelo
tempo necessário para que possamos atender
você da melhor forma e oferecê-lo a melhor
experiência em nosso site e com nossos
conteúdos.
Tão logo essa ﬁnalidade seja alcançada, seus
dados pessoais serão excluídos de nossas bases,
exceto se houver uma obrigação legal que nos
force a mantê-los por mais tempo.

Além disto, sempre que atualizarmos algum ponto
da nossa política de privacidade, pediremos a você
que renove o consentimento que nos tiver dado e,
caso você não o faça, seus dados pessoais serão
excluídos no prazo máximo de 30 dias.
Mas lembre-se, a qualquer momento você pode
desistir do consentimento. Caso você queira
deixar de receber nossas comunicações, basta
cancelar sua inscrição no rodapé dos nossos
e-mails, e caso deseje excluir seus dados da nossa
base, basta nos solicitar a exclusão a qualquer
momento (veja como a seguir).

10

Você
é dono
dos seus
dados!

A qualquer momento, sem custo, e
sem a necessidade de justiﬁcativa ou
aviso prévio, você pode nos contactar
para exercer seus direitos de titular
dos seus dados pessoais, inclusive
revogando o consentimento que tenha
nos dado e requerendo a exclusão de
seus dados de nossa base.
Basta entrar em contato, pelo e-mail
dpo@cesar.org.br.

11

Esta política pode
ser alterada?
Sim, a qualquer momento, mas sempre
respeitando a LGPD e com o compromisso de
manter você informado. Cada vez que houver
mudanças, pediremos que você nos informe
se continua de acordo com a nossa Política.

E se houver
divergências?
Estamos conﬁantes que nossa relação será
sempre proveitosa para todos; porém, se por
acaso isto não for possível, e alguma
divergência surgir, entendemos que
divergências se resolvem amigavelmente,
com respeito e empatia. Informamos mais
uma vez que esta Política de Privacidade é
regida de acordo com a legislação brasileira.
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